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Tájékoztató a Sport Kft
aktuális helyzetéről
A Balmazújváros Sport Kft. még labdarúgócsapatunk
NBII-es szereplése idején is sok beszédtémát szolgáltatott a városban. Hegedüs Péter, Polgármester úr lakossági tájékoztatója.
// 2. oldal

// Közélet

A Városháza Díszterméből
Az év első (2020.01.22.) munkatervszerinti képviselőtestületi ülésén több mint húsz napirendi
pont várt megtárgyalásra... Valamint a február
12.-i munkatervszerinti képviselőtestületi ülésen
elhangzottakból...
// 3. oldal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZÓK RÉSZÉRE
Az elektronikus kapcsolattartásról, az adófolyószámla
lekérdezéséről és az adó megfizetésének módjáról 2020ban. Kinek kötelező az elektronikus ügyintézlés? E-Önkormányzat Portál. Adóbejelentés, adóbevallás, adatbejelentés 2020-ban.
// 4. oldal
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Az iskolák hősei

// Városi Rendezvények

7. Balmazújvárosi

Jótékonysági Városbál

A népmesékben a fiatalok világgá mennek, hogy szerencsét
próbáljanak, és különböző akadályok legyőzése után megtalálják a boldogságukat. // 6. oldal

Immár 7. alkalommal invitálta Balmazújváros lakosságát egy hangulatos közösségi rendezvényre városunk bálja.
Ez évben február 8-án a König Rendezvény- és Sportcsarnokban találkozhattunk.
// 9. oldal

// Városi Rendezvények

Programok
a Magyar Kultúra
Napja alkalmából

A magyar kultúra napjához kapcsolódva a Veres Péter Művelődési Központ idén is igyekezett
változatos
programkínálattal
kedveskedni a kultúra iránt érdeklődőknek.
// 7. oldal
// Városi Rendezvények

a Veterán Úttörőzenekar Koncertje

Két zúzmarás, januári estén is
fergeteges koncertet adott a magyar kultúra napja alkalmából a
Veterán Úttörőzenekar... Idén
meglepetés fellépővel is gazdagodott a műsor: Nádasdi László
is „veterán” lett.
// 8. oldal

// Városi Rendezvények

Mihalik Ferenc
Emléktorna
Február 22-23. között ismét
megrendezésre került városunkban a Mihalik Ferenc Emléktorna (VI. BAKI kupa). Ez
egy jótékonysági célú teremlabdarugó focitorna, amelyre
minden évben nagy az érdeklődés.
// 9. oldal

// sPort

Beragadtunk
a rajtnál

Az NBIB-es női felnőtt kézilabdacsapatunk három vereséggel kezdte a tavaszt, de ami
feltétlen bizakodásra adhat
okot, az az utolsó bajnokinkon
mutatott játék... // 10. oldal

// Kultúra

Soós Imre
Megemlékezés
90 éve született Soós Imre, a színészzseni, aki emlékezetünkben
eggyé válik szerepeivel, a Körhinta Bíró Mátéjával, kinek szerelme
nem ismer megalkuvást vagy
Ludas Matyival, aki nem tűri a
megaláztatást...
// 12. oldal

// Kitekintő

Vállalkozói
támogatás az
óvodásoknak

Örömmel értesültünk városunk polgármesterétől arról,
hogy egy hajdúszoboszlói
vállalkozó óvodánk gyermekeinek társasjátékokat adományozott.
// 14. oldal
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Tájékoztató

a Sport Kft aktuális
helyzetéről
A képviselőtestület 2020. január
22-én úgy döntött, hogy a Sport
Kft ügyvezetőjének Kulcsárné
Béke Andreát nevezi ki. Ugyanekkor egyhangú szavazással Dr. Tiba
István országgyűlési képviselő
felmentésre került a 255/214.
(XI./19.) számú határozat alapján
történő megbízatásából, ugyanis
ettől az időponttól ő képviselte
a tulajdonos önkormányzatot a
Sport Kft-ben. A leváltott ügyvezető, Lajos Ferenc, a mai napig
nem adta át a cég dokumentumait (könyvelés, bankszámla, pénztár, eszközleltár, stb.) Az új ügyvezető így nem tudott pénzügyi
beszámolót készíteni a február
12-i képviselő testületi ülésre.

Jelentős elszámolási
hiányosságok a Sport
Kft-ben

Az ügyvezető asszonnyal személyesen
tárgyaltunk az MLSZ-el. A megbeszélés során tudatták velünk, hogy igen
jelentős elszámolási hiányosságok
vannak a Sport Kft-ben a Tao kapcsán, a 2016-2017-es évadtól kezdve.
A 2016-17-es programra megítélt
támogatásból 43 millió forint, míg
a 2018-19-es taóból pedig 93 millió
forint nincs elszámolva. Az pedig már
biztos, hogy a 2017-18-asból 40 millió
forinttal nem fog tudni elszámolni a
Sport Kft. Ebben az esetben vissza kell
fizetnie az egész összeget, méghozzá
50 százalékos büntetőkamattal növelve, azaz 60 millió forintot. Ugyanez

létesítmény bérlése havi 50.000 forintért?

A Vác FC február 16-i mérkőzését már a BFC rendezte a Sporttéren.
Kiderült, hogy egy 2019. december 31. napjára datált okirat értelmében a Balmazújvárosi Football Club bérli a stadiont. Erről a szerződésről nem tudott az új ügyvezetés február 02-án még semmit, a BFC
nem is jelezte ennek meglétét. A régi ügyvezető pedig semmilyen iratot nem adott át az új vezetőnek.
Az általunk több egyéb szerződéssel együtt is érvénytelennek tekintett szerződés az alábbiak bérlését tartalmazta:
A Sporttéren található TAO támogatásból megvalósított kiszolgáló helyiségeket, élőfüves nagypályát, lelátót, öltözőket és eszközöket, 60x40es kisméretű edzőpályát, illetve a Böszörményi úti edzőcentrumban
egy nagyméretű füves pályát, teniszpályákat és kiszolgáló épületeket, s
ezek minden tartozékát. A bérleti díj 50.000 Ft. + ÁFA/hó, melyet lényegében nem követ tényleges pénzmozgás. A rezsiköltségről sem tesz
említést a 2030-ig érvényes „szerződés”, melyet a Sport Kft. ügyvezetője
Lajos Ferenc - aki az információk szerint a BFC szakmai igazgatója is köthetett a BFC elnökével Dr. Tiba Istvánnal, aki 2020. január 22-ig a
tulajdonos önkormányzat megbízottja is volt a Sport Kft-ben. A Sport
Kft. új vezetője, a BFC vezetőjének írt levelében az ár feltűnő aránytalansága, a szerződés jó erkölcsbe ütköző volta miatt, semmisnek tekintette a
stadion és csatolt részeinek bérbeadásáról szóló megállapodást.

Nemcsak a BFC-nek jutott
A SPORT KFT. Vagyonából

A szintén Dr. Tiba István által elnökölt Kalmár Zoltán Diáksport
Egyesülethez került a Sport Kft-től két háromszemélyes „Cryo” kamra
(hidegterápiás eszköz), aminek darabja 35 millió forint, és további orvostechnikai eszközök, összesen körülbelül 40 millió forint értékben.

A Balmazújváros Sport Kft még labdarúgócsapatunk NBII-es szereplése idején is sok beszédtémát szolgáltatott a városban. Most, fél évvel az
MLSZ-ből történt kizárása után felgyorsultak - az
országos média figyelmét is felkeltő - események.
Úgy érzem, hogy polgármesterként, kötelességem Önöket Balmazújvárosi lakosokat, mint
tulajdonosokat tájékoztatni a történésekről.

a helyzet egy több mint 430 millió
forintos, 2017. I. félévében folyósított
kormányzati támogatással is.

Üres a Kft. kasszája

Az új ügyvezető asszony jelezte,
hogy az OTP banknál vezetett, általa már hozzáférhető számlákon,
nincs egy forint felhasználható keret
sem. Vagyis az összes folyósított ös�szeg fel lett használva az évek során,
függetlenül attól, hogy megtörtént-e
az elszámolás vagy nem.

NB II-es mérkőzés
a Stadionban

Mint arról már bizonyára sokan értesültek, az új ügyvezető az NBII-es
Vác FC-vel megállapodást kötött,

hogy 4 bajnoki mérkőzésüknek a
Sporttéri Stadion lesz a helyszíne,
alkalmanként 500 ezer Ft+ áfa összegért. Az első találkozó február 2-án
megrendezésre is került. A szerződést
azonban meg kellett szüntetni, mert
ekkor szembesült az új ügyvezető
azzal, hogy a Kft. nem rendelkezik a
pályakarbantartó gépekkel, amelyekkel újra mérkőzésre alkalmassá lehet
tenni a pályát. A 2018-as eszközleltár
szerint 18 millió Ft értékben rendelkezésre kellett volna állnia ezeknek
a gépeknek. Mint később kiderült,
adósságmegváltás és adósságkompenzáció címen, a Dr. Tiba István által
vezetett Balmazújvárosi FC birtokába
kerültek ezek a gépek, a 2019. december 31-i megallapodás következtében.

Mindeközben a Sport Kft számláját terhelő 20 millió forintos inkasszó
2020 február 25-én már 453 millió forintra duzzadt. Addig, amíg inkasszó
van a Kft. számláján, a tao- elszámolásokat nem lehet elvégezni még akkor
sem, ha rendelkezésre állnának az ehhez szükséges számlák. Az új ügyvezető naponta kapja a korábbi időszakra vonatkozó kifizetetlen számlák, illetve a felhasznált támogatások elszámolására történő felszólításokat. A Kft.
adósság állománya pedig napról-napra folyamatosan nő. A tényadatokhoz
hozzátartozik, hogy egy hivatásos labdarúgó szerződése még 2020. június 30-ig érvényes a Sport Kft-nél, mintegy havi egymillió forint öszegben.
Ennek a szerződésnek a felmondására, a bajnokságból való kizárás után 30
napig lett volna lehetősége a munkáltatónak, de ezt nem tette meg.

Hogyan tovább?

A helyzet tisztázására készült egy előterjesztés a február 27-i rendkívüli
képviselőtestületi ülésre, amely egy háromtagú, az alpolgármester úrból és
két bizottsági elnökből álló ideiglenes bizottság létrehozását javasolja.
Az ideiglenes bizottság feladata és célja:
• az ügyvezetők közötti feladat átadás-átvétel körülményeinek tisztázása 		
a Balmazújváros Sport Kft. kapcsán,
• a Kft. a 2018-2019. évi, illetve a 2019-2020. évi működésének vizsgálata,
• a Kft. és az Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlanok
meghatározása, elkülönítése,
• a Kft. gazdasági helyzetének teljes körű áttekintése,
• a jogi helyzet és felelősség kérdéskörének vizsgálata 			
különösen 2019-2020. évre vonatkozóan.
Itt tartunk most.
A további fejleményekről hamarosan tájékoztatni fogom Önöket.
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A Városháza Díszterméből
Az év első (2020.01.22.) munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésén több
mint húsz napirendi pont várt megtárgyalásra. Ezekből a Legfontosabbak:
Az egyesületek, szervezetek támogatása kapcsán döntés született arról, hogy az önkormányzattal hosszútávú közművelődési megállapodást
kötött 6 szervezet (Bekton Ifjúsági Fúvószenekar- 2 millió Ft, Férfi Kézilabda Klub-10 millió
Ft, Női Kézilabda Klub- 8 millió Ft, Football
Klub- 10 millió Ft, Himes Néptáncegyüttes 1
millió Ft, Kadarcs Hagyományőrző Egyesület
600 ezer Ft) kivételével, a többi helyi egyesület,
szervezet támogatására pályázatot írnak ki, 6
millió Ft keretösszeggel.
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaságok 2019.évi szakmai munkájáról, és az
év pénzügyi alakulásáról szóló beszámolók kapcsán számos kérdés került megválaszolásra. A
Balmaz Kamilla Kft-nél a Múzeum Kávéház zárva tartásáról megtudhattuk, hogy a cégnél és az
önkormányzatnál sem lelhető fel az az engedély,
melyben a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti
Vagyonkezelő engedélyt adott volna arra, hogy
az épület üzemeltetésre át kerülhessen a Kft-hez,
valamint nem található az önkormányzat és a Balmaz Kamilla Kft közötti szerződés sem. Az újbóli
megnyitást ennek a jogi helyzetnek a tisztázása
is hátráltatja. Az önkormányzat egyeztetéseket
folytat az állami szervezettel, az épület működő
csárdamúzeumi hasznosítására.

A Balmazújváros Sport Kft megjelent ügyvezetője csak szakmai beszámolóval készült. A cég
működésének megvitatása során körvonalazódott, hogy nagyon komoly problémák vannak a
vállalkozásnál. A képviselőtestület úgy döntött,
hogy a következő (februári) munkaterv szerinti
ülésre az cégvezetés pénzügyi beszámolót készítsen.
Az önkormányzat Kft-inél - a VESZ Kft kivételével- lejártak a Felügyelő Bizottságok mandátumai, ezért megválasztották az új tagokat a Balmaz
Kamilla Kft-nél, a Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft-nél, a Balmaz InterCom Kft-nél és
a Balmazújváros Sport Kft-nél is öt évre.
A Veres Péter Kulturális Központ Alapító okirata módosításra került. Ez az „Egyéb kiadói tevékenység”-gel és a „Televízió-műsor szolgáltatása
és támogatása” funkciókkal bővült, ugyanis a
Balmazújváros újság és a helyi televízió működtetését is a Központ látja el a tervek szerint.
Határozat született arról, hogy az építéshatósági feladatok - az erről rendelkező jogszabálynak megfelelően - 2020.03.01-el az illetékes
Kormányhivatalhoz fognak átkerülni a Közös
Önkormányzati Hivataltól.

A különfélékben tájékoztatást kaphattunk arról,
hogy a 2020.01.02-án érkezett levél a jelenleg
félben lévő uszoda-beruházásunk kapcsán a
Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkárától, Pogácsás Tibor úrtól, melyben a
2019.12.31-i kivitelezési határidő meghosszabbítását nem támogatta. Január 31-ig a beruházásról szakmai és pénzügyi beszámolót kell a
minisztériumnak megküldeni.
Közben az önkormányzatunk egy teljes megvalósítási tervet, részletes költségvetést készített annak alátámasztására, hogy az építkezés
2020.12.31-ig befejeződhessen, ugyanis ez a
városvezetés egyértelmű célja.
Az ülés zárt részében két személyi kérdésben
is döntést hozott a képviselőtestület. A Veres
Péter Kulturális Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére - a törvényi előírásnak megfelelően pályáztatás útján- öt évre Sári
István került kinevezésre.
A korábbi megbízott vezető, Dr. Sós Csaba
kulturális munkatársként folytatja munkáját a
Művelődési Házban, hiszen erre határozatlan
ideig szóló munkaviszonya van. A Balmazújváros Sport Kft ügyvezetőjének pedig Kulcsárné
Béke Andreát nevezte ki a testület.

Elfogadott költségvetése van az önkormányzatunknak erre az évre
A február 12-i munkatervszerinti képviselőtestületi ülésen elhangzottakból:
Most került a költségvetés-tervezet a városatyáink elé. Az ezt megelőző napokban az önkormányzat valamennyi bizottsága is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, s ezek után maga
a képviselőtestület is. Az idén ezt a testület
elsőre elfogadta.
A költségvetés 6 149 667 000 Ft bevétellel és
ugyanennyi kiadással kalkulál. Tartalmaz egy
185 millió Ft-nyi hitellehetőséget, melyhez
akkor nyúlna a városvezetés, ha valamelyik
pályázatunk megvalósításához önkormányzati
önrészre lenne szükség. (például az Újtelepi út
és egyéb fejlesztésekre 60, az ipari park fejlesztésére 50 millió Ft van beállítva) A hitelfelvételi szándékot most kellett elfogadni, ugyanis
ezt még a kormánynak is jóvá kell hagynia. Ha
nem lesz szükség önerőre a pályázatainkhoz,
akkor hitelfelvétel sem lesz.
Többek között tárgyalták az önkormányzat
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok idei üzleti terveit is.
Tulajdonosi támogatásban a Balmaz Kamilla
és a Városgazdálkodási Kft részesül. Az előbbinek 51 525 000 Ft-ot, az utóbbinak 204 607
000 Ft-ot fogadtak el. Ez a Városgazdálkodás

Kft-nél mintegy 27 millió Ft emelkedés 2019hez képest, ami a minimálbér-emelésből, az
elmaradt csatorna-, árok-kotrások, lakásfelújítások pótlásából is adódik.
A Sport Kft esetében nem üzleti tervet, hanem
egy ügyvezetői tájékoztatót tárgyaltak, ugyanis
a 2020.01.22-én kinevezett új ügyvezető számára a régi még nem adta át az ilyenkor átadandókat, így például a cég 2019-es könyveléséről
semmilyen információval nem rendelkezik,
ami már önmaga ellehetetleníti a tervkészítést.
Az új ügyvezető a polgármester úrral már járt
az MLSZ-nél közvetlen információkért, s ott
tudatták velük, hogy a Tao kapcsán a 20162017-es évadtól kezdve jelentős elszámolási
hiányosságok vannak, s ugyanez a helyzet egy
több mint 430 milliós, 2017. I. félévében folyósított kormányzati támogatással is.
Hallhattuk a testületi ülésen azt is, hogy
egy hivatásos labdarúgó szerződése még
2020.06.30-ig érvényes a Sport Kft-nél.
A „különfélék”-ben alpolgármesteri kérdésre
elhangzott a Liszt Ferenc utca aszfaltozása
kapcsán, hogy néhány villanypózna miatt bizonyos tervmódosítást kellett végrehajtani,
de magának az útépítésnek a közbeszerzési

pályázata hamarosan kiírásra kerül, így kivitelezésre is sor kerülhet nyáron. A polgármester
úr tájékoztatott, hogy az új helyi tv sugárzási
engedélye beadásra került. Ehhez képest 45
nap múlva várható a megérkezése.
A szociális tűzifa kiosztása maradéktalanul
megtörtént, az erről szóló jogszabályoknak, és
határozatoknak megfelelően.
Két nagy belvízgyűjtő-csatorna időszerű kotrása befejeződött, s ez már nem lehet akadálya
az esetleges áradások elvezetésének.
A VII. Jótékonysági Városbál több mint 1,2
millió Ft bevételét a fiatalok számára egy szabadidős sarok létrehozására fogjuk költeni,
amelynek része egy „Csók” című szobor megalkotása (melyre egy pályázaton elnyert, és az
idei költségvetésben elkülönített összeg már
rendelkezésre áll), és egy „találkaóra” kialakítása is. Ezeknek a pontos helyéről, a kialakítás
egyes részleteiről a középiskolás fiatalok egy
„házi” pályázat keretében lesznek megkérdezve, s a legjobb ötletet veszik majd figyelembe
a kivitelezésnél.
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KÖZÉLET lakossági tájékoztató

2020. MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZÓK RÉSZÉRE
Az elektronikus kapcsolattartásról, az adófolyószámla lekérdezéséről és az adó megfizetésének módjáról 2020-ban
KINEK KÖTELEZŐ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS?

3.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:
• gazdálkodó szervezet – a cégkapuján keresztül
• az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a
KÜNY tárhelyén (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbiakban: KÜNY
tárhely) keresztül tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

4.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos
adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses
adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati,
adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló
kérelmet.
Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele
megtörténhet:
• ÁNYK nyomtatvány,
• ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén
(E-Önkormányzati Portál) keresztül
Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett:
1. természetes személy,
2. adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

A felületen a szükséges regisztrációt követően az
ÜGYINDÍTÁS menüben valamennyi adóügy
kapcsán lehetőség van a megfelelő űrlap kitöltésére és elküldésére.
Az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS menüben lehetőség nyílik a saját és a képviselt adózó
Adószámla kivonatának lekérdezésére is. Egyenleg
lekérdezésre csak abban az esetben van mód, ha:
• a lekérdező személyes adatai az önkormányzat
adó nyilvántartásában hibátlanul (a közhiteles
nyilvántartással megegyezően) szerepelnek
• képviselőként/meghatalmazottként történő
lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése megtörtént
Fontos! Sikertelen lekérdezés esetén célszerű és javasolt az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni!

ADÓFOLYÓSZÁMLA 2020-BAN
2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóságnak az adózó adószámlájának egyenlegéről
NEM KELL ÉRTESÍTENIE azt az adózót, aki
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Ezen
adózóknak az adóhatóság ELEKTRONIKUS
TÁJÉKOZTATÁST KÜLD az adószámla és a
felszámított késedelmi pótlék elektronikus ELÉRHETŐSÉGÉRŐL.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók
fizetési kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi
számlájukról történő ÁTUTALÁSSAL kötelesek továbbra is teljesíteni! Ők készpénzátutalási
megbízást továbbra sem fognak kapni a fizetési
számlájuk mellé.

A Balmaz-Kamilla Kft. Jelenéről
A Balmaz-Kamilla Kft. gazdasági helyzete jelenleg instabil, a vendégeink köre – a
felkészült kollégáknak hála – szerencsére
folyamatosan növekszik, mind a Kamilla
Gyógyfürdőt, mind a Pizza Camomillát, és
mind a Hotel Kamillát illetően.
Véleményem szerint a társaságban jelentős gazdasági potenciál van, melyet a lehetőségeinkhez mérten kiaknázunk, így az elkövetkezendő években a
társaság akár önellátóvá is tudna válni.

Főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal a fenti
módokon, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással
rendelkezik.

A Kft.gazdálkodásának konszolidálását első sorban a kiadások csökkentésében, majd lehetőség
szerint a bevételek növelésében látom. Az ehhez
szükséges lépések megtételét már elkezdtük, így
kerülhetett sor a szükséges engedélyekkel nem
rendelkező és a bevételek terén is gyengeségekkel
küzdő Múzeum Kávéház ideiglenes bezárására.

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

INTÉZZE ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!
Fentiek miatt tehát:

- a gazdasági társaságok ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁST kapnak
2020. március 15-ig
• a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozó is!) ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁST kapnak 2020. március 15-ig
• a pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezett gazdálkodó szervezetek (egyéni
vállalkozó is!) POSTAI ÚTON kapnak
tájékoztatást 2020. március 15-ig, KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSSAL
EGYÜTT.
• a mezőgazdasági őstermelők POSTAI
ÚTON kapnak tájékoztatást 2020.
március 15-ig, KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁSSAL EGYÜTT.
• a magánszemélyek POSTAI ÚTON
kapnak tájékoztatást 2020. március 15-ig,
KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSSAL EGYÜTT.

Ez azt jelenti, hogy akinek a 2019-es adózási év
tekintetében 2020. MÁJUS 31-ig bevallási kötelezettsége van IPARŰZÉSI ADÓBAN, az papír
alapon nem nyújthat be dokumentumot. Kivételt képeznek azok a mezőgazdasági őstermelők,
akik tevékenységükből adódóan nem minősülnek vállalkozónak, ők papír alapon is bevallhatják
2019. évi adójukat.
Az E-Önkormányzati Portál biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat
(https://ohp.asp.lgov.hu, https://eonkormanyzat.gov.hu) illetve az ÁNYK programon keresztül
benyújtott HIPA bevallással is teljesíthető a bevallási kötelezettség.

ADÓBEVALLÁS,
ADATBEJELENTÉS 2020-BAN

Használják és figyeljék tárhelyüket, most és a jövőben is!

Az önkormányzati adóhatóság az elektronikus
ügyintézésre kötelezett GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKTŐL ügyindító dokumentumot,
adatbejelentést, adóbevallást befogadni KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS FORMÁBAN fog.

Kérés, kérdés esetén továbbra is állunk ügyfeleink rendelkezésére ügyfélfogadási időben!
/// Balmazújvárosi Közös Önkormányzat Hivatal
Pénzügyi Osztály Adócsoportja

Az egység mihamarabbi újra nyitásához szükséges
intézkedések megtétele, engedélyek beszerzése folyamatban van.
Addig is megpróbáltuk a kollégáimmal a bevételeinket növelendő egy olaszos-magyaros ízvilággal
dolgozó kiszállításos pizzériát üzemeltetni, melyet
terveinkhez képest ugyan egy minimális késéssel,
de 2020. február 13-án megnyitottunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni Balmazújváros lakosságának bizalmát a Balmaz-Kamilla Kft.
felé, többek között azt, hogy a Pizza Camomilla
megnyitása óta komoly forgalommal büszkélkedhetünk, és bízunk benne, hogy a későbbiekben is
Újváros polgárai, , valamint vendégeink megelégedésére tudunk dolgozni.
/// Szatmári István András

BEMUTATKOZIK
A Semmelweis Védőnői Egyesület
A Semmelweis Védőnői Egyesület Balmazújvároson azzal a céllal jött létre, hogy közhasznú tevékenységet folytasson
szakképzett egészségügyi dolgozókkal az emberek egészségének megőrzésében.
Nagy hangsúlyt fektet az egészségmegőrzésre és betegségmegelőzésre. Rendezvényeinken biztosítunk ingyenes vércukor és vérnyomásmérést, az egészséges életmód területén a hozzánk forduló állampolgároknak készségesen nyújtunk tanácsokat.
Célunk a felnövekvő nemzedék egészségének javítása.

ESZKÖZEINK
• Egészségnapokon ingyenes szűrővizsgálatok biztosítása
• Szemléletformálás, tájékoztatás

TEVÉKENYSÉGI KÖRÜNK

Helyi iparűzési adóban a bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványok benyújtása, illetve
építményadóval kapcsolatos adatbejelentés megtétele ugyanezen logika alapján, KIZÁRÓLAG
ELEKTRONIKUS úton teljesíthető.
Kérjük ügyfeleinket, legyenek figyelemmel a jogszabályban leírt rendelkezésekre, hiszen az elkövetkezendő időben postai úton küldeményeket,
értesítéseket az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók részére nem áll módunkban kézbesíteni, illetve tőlük befogadni.

05

Szatmári István András

a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá
az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak
(így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy
(közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító
igazolvánnyal rendelkező)

Jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve a Balmazújvárosi Közös Önkormányzat hivatal is az E-Önkormányzati Portálon keresztül biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
A portál elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu

KÖZÉLET INTÉZMÉNYEK

2020. MÁRCIUS

/// Fotó: Balmazújváros Facebook oldala

Egészségnapok
Egészségnapok keretében nyílik lehetőség a lakosság szemléletformálására, egészség nevelésére. Szűrővizsgálatok hirdetésével számos megbetegedésre fény derülhet, kiemelten a magas vérnyomás és a magas vércukorszint, amelyek ma Magyarországon a népbetegségek közé sorolhatók.

Anyatejes világnap
Kiemelt figyelmet fordítunk az anyatej fontosságára, ezért évente megrendezésre kerül ezen rendezvényünk, amelyen vendég előadók válaszolnak
a kismamák, anyukák, és persze az apukák kérdéseire.
Baba-mama klub
2012. augusztusában indult klubban, heti rendszerességgel minden pénteken 10.00.-tól szervezünk foglalkozásokat. Ezek keretében lehetőség nyílik az anyukáknak gyermekeikkel rendszeres kikapcsolódásra.
Ismeretterjesztés
A fiatalok számára elsősegélynyújtó és csecsemőgondozási ismeretek átadását próbáljuk megvalósítani dolgozóink segítségével.
Az egyesület iskolavédőnői több éve sikeresen készítenek fel helyi gyerekeket a helyi mentőszolgálat dolgozóinak segítségével, elsősegélynyújtó
szakkörök keretében. A diákok sikeresen szerepelnek elsősegélynyújtó versenyeken, illetve többen is ezt a pályát választották hivatásuknak.
/// Posta Julianna
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KÖZÉLET Iskolai körkép

2020. MÁRCIUS

Az iskolák hősei

Városi Rendezvények

2020. MÁRCIUS
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Programok

a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A népmesékben a fiatalok világgá mennek, hogy szerencsét próbáljanak,és különböző akadályok legyőzése után megtalálják a boldogságukat. A mai tizennégy éveseknek még a szülői házat sem kell elhagyniuk ahhoz, hogy próbák elé
álljanak. Ezen az egy napon nagyon sok múlik, legalábbis a nyolcadikosok nagy része így éli meg. Nem a boldogságuk
forog kockán, csupán a remélhetőleg odavezető út körvonalazódik a számukra. A mesékben a hősök otthonról hozzák a
hamuba sült pogácsát, találkoznak segítőkkel, így le tudják győzni az akadályokat. Ugyanez történik a való életben.

A magyar kultúra napjához kapcsolódva a Veres Péter Művelődési Központ idén is igyekezett változatos programkínálattal
kedveskedni a kultúra iránt érdeklődőknek.

A képzeletbeli tarisznyába a szülők
hamuba sült pogácsaként csomagolják a gyerekkori esti meséket, a
családi beszélgetéseket a vacsoránál, a jó szót, tanácsot, türelmet és
a kitartó támogatásukat.

Január 22-én 17:30 órától egy kiállítás megnyitóra került sor a Művelődési Központ kiállító termében. A kiállítás két helyi alkotó, Leiterné Csige Julianna és Nagy
Ilona munkáit mutatta be. Leiterné Csige Julianna neve sokak számára ismerős lehet, hiszen több alkalommal részt vett a Balmaz-Art képzőművészeti táborban, aktív
tagja a Művelődési Központban működő rajzszakkörnek, és városunkban már több
önálló kiállítását tekinthették meg a képzőművészet szerelmesei.

A mesebeli harmadik próba (talán a
legnehezebb) a szóbeli felvételi. Nehéz
döntés előtt állnak az iskolaválasztást
illetően, hiszen nem csak bekerülni kell
a jó intézménybe, de ott meg is kell állni
a helyüket. De ne felejtsük el, mindegy,
hogy nehéz-e a következő iskola,vagy
hogy érettségi, esetleg egy jó szakma
megszerzése a következő cél. A legfontosabb, hogy megtalálják a nekik megfelelő hivatást,és a helyüket a világban.

Mi, pedagógusok segítőkként, útnak indítókként felvértezzük őket,
ha nem is csodatévő tárgyakkal, de
hasznos tudással a Balmazújvárosi
Református Általános Iskolában.
A tanító nénik alapozó munkáját
követően, már ötödi kosztálytól
kezdve készültünk a központi felvételire. Az ismeretek bővítése
mellett folyamatosan típusfeladatokkal gyakoroltunk. Majd végül
az iskola szervezésében felvételi
előkészítőn vehettek részt a diákok
matematikából és magyarból.
A gyakorlás mellett próbáltuk
megtanítani, hogy kell hatékonyan
az időt beosztani, vagy ami még
ennél is nehezebb, hogyan lehet
stresszhelyzetben a legtöbbet kihozni magukból.

Az első próba decemberben nehezítette meg a nyolcadikosok mindennapjait, iskolánk 29 tanulója jelentkezett
nyelvvizsgára. Angol nyelven kellett
bebizonyítani a felkészültségüket, rátermettségüket. Lehet, hogy néhányan
közülük még egy hétfejű sárkánnyal is
szívesebben megmérkőztek volna, de
ettől függetlenül mindannyian sikeresen teljesítették a komplex alapfokú
Junior nyelvvizsgát. Nagyon szépen
szerepeltek, az írásbeli és szóbeli vizsgák
átlagos eredménye 81% volt. Gratulálunk nektek, büszkék vagyunk rátok!

A felvételit követő napokban rengeteget lehetett hallani arról, hogy milyen
volt a felvételi feladatsor.Cikkek, riportok sokasága jelent meg erről a médiában. Már nyilvánosak a feladatok az
Oktatási Hivatal honlapján, ezért az érdeklődők saját maguk meggyőződhetnek a nehézségéről. Én azt gondolom,
hogy ezen a második próbán is sikeresen túljutottak a nyolcadikosaink. 48
tanulónk küzdötte át magát a magyar
és matematika feladatsorlapjain.Bízunk benne, hogy mindenkinek elegendő lesz a pontja álmai iskolájához.

A nyelvvizsgázott tanulók névsora:
8.a osztályból: Árva Csenge, Cseh Luca,
Csenteri Csongor, Csiha Dorina, Drága
Roland, Ecsedi Zsófia, Eszenyi Gergő,
Fülöp Zsombor, Kányási Anikó, Kiss
Péter, Lajter Bence, Oláh Réka, Pinczés
Gergely, Simon Kristóf (Felkészítő tanár:
Lőrinczné Cseh Anna)
8. b osztályból: Bay Bence, Csepregi
Boglárka,Héczey-Szabó Alexa, Hegedűs
Zsuzsanna, Juhász Hanna, Kecskés Attila,
Kunkli Petra, Lévai Ákos, Nagy Panka,
Orosz Lotti, Posta Dorina, Radócz Nóra,
Répási Áron, Szabó Bence, Vincze Ádám
(Felkészítő tanár: Rózsa Ágnes)
/// Lőrinczné Cseh Anna

„Szép magyar beszéd” verseny
2020. február 11-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézménye rendezte meg
az általános iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulóinak „Szép magyar beszéd” versenyét.
Ez a versenysorozat (az iskolai versenyektől az
országos döntőkig) abból a kezdeményezésből
nőtt ki, amelyet Péchy Blanka színművésznő
indított el Kazinczy-alapítványával 1960-ban.
A verseny példa nélkül álló anyanyelvápoló
mozgalommá vált az ifjúság körében, hiszen
fiatalok tömegeit mozgósította az iskolai versenyektől az országos döntőkig a szép és kifejező
beszéd elsajátítására.
A vetélkedőn résztvevő tanulóknak egy szabadon választott, majd rövid felkészülés után
egy - a verseny szervezői által választott - 2025 soros kötelező szöveget kellett felolvasniuk,
bemutatniuk.
A versenyzők teljesítményének értékelésekor
a zsűri a következő szempontokat vette figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel,
hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.

A 2019-2020-as tanév díjazottjai:
5-6. osztály:
I. helyezett: Szilágyi Noel 6. o.		
Kalmár Zoltán Tagintézmény			
Felkészítő tanára: Radóczné Bálint Ildikó
II. helyezett: Czine Izabella 6. o.		
Székhelyintézmény				
Felkészítő tanára: Boncásné Egri Gabriella
III. helyezett: Csepregi-Muliter Csongor 6. o
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és
Kollégium				
Felkészítő tanára: Molnárné Nagy Ágnes
7-8. osztály:
I. helyezett: Kóti Matteó 8 o.		
Kalmár Zoltán Tagintézmény			
Felkészítő tanára: Béresné Posta Margit
II. helyezett: Semperger Dorina 7. o.		
Kalmár Zoltán Tagintézmény
Felkészítő tanára: Radóczné Bálint Ildikó
III. helyezett: Fehér Petra 8. o.		
Bocskai István Tagintézmény			
Felkészítő tanára: Kovácsné Nagy Róza

Az országos döntőt a Dunától keletre eső
megyék 5-8. évfolyamos (11-14 éves korú)
tanulói részére immár 21 alkalommal Kisújszálláson szervezik 2020. március 27.-március
29. között. A balmazújvárosi kistérséget Kóti
Matteó 8. osztályos tanuló fogja képviselni.
A nyerteseknek és felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk!

Nagy Ilona kedvtelésből kezdett fotózni, mára viszont jól felismerhető stílus jellemzi fotóművészetét. Bár amatőr alkotóknak vallják magukat, mégis műveik kiforrott
szemléletmódról, tudatos témaválasztásról tanúskodnak. A kiállítás egyúttal érdekes
találkozása volt két művészeti ágnak, a festő- és fotóművészetnek, számos festmény
képvilágát ugyanis a fotók inspirálták. A kiállítást Rácz József művésztanár nyitotta
meg.
A Kultúra Napi programsorozat a Karinthyráda – Karinthy Frigyes és a nők című
monodrámával folytatódott, Haumann Petra színművésznő lenyűgöző előadásában. A darabot műfaji sokszínűség jellemezte. Az érdeklődő közönség Karinthy
Frigyes életéből és műveiből ismert jeleneteket láthatott, mindennapi élethelyzetekbe ágyazva.

Neves alkotók
festményei

A Semsey
Kastélyban

Február 7-én pénteken 17:00 órától dr. Cs. Tóth János művészeti író
tárlatvezetése színesítette a Semsey Kastély programpalettáját. A tárlatvezetés a Nagyváradtól Párizson át Nagyváradig című kiállításhoz
kapcsolódott. A neves alkotók festményeit bemutató tárlat egy reprezentatív válogatás Hajdu László műgyűjtő nagyváradi gyűjteményéből. Dr. Cs. Tóth János kiemelte, hogy Nagyvárad egy modern város,
modern szemléletmóddal, mely különösen kedvez a művészi ambíciók kibontakozásának. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kiállításon az eltérő stílusok jól megférnek egymás mellett. A tárlatvezetést követően
a nagy számban megjelent érdeklődők között két Joseph Kádár grafika került kisorsolásra.

90 éve született

Soós Imre

Február 12-én szerdán 18:00 órától megemlékező ünnepségre került
sor Soós Imre születésének 90. évfordulója alkalmából. A koszorúzást
megelőzően Hegedűs Péter polgármester köszöntő, majd a család részéről Dr. Sós Csaba megemlékező beszéde hangzott el. Ezután városunk híres szülötte előtt egy pódiumbeszélgetéssel tisztelegtünk, Hegedűs D. Géza színész, rendező, a MASZK Országos Színészegyesület
elnöke, Lampl Lajos, a MASZK titkára, illetve Orosz Ákos és Makranczy Zalán Soós Imre díjas színészek részvételével.

Miközben a pódiumbeszélgetés résztvevői személyes gondolataikon
keresztül megidézték Soós Imre emlékét, sor került egy videó levetítésére is, melyben Hegedűs D. Géza a városunkból elszármazott fiatal
színészeket kérdezte többek között arról, mit jelent számukra Soós Imre
öröksége.
A megemlékező ünnepséget egy Soós-Imre mozihét egészítette ki,
amely iránt egész héten nagy érdeklődés mutatkozott mind a helyi
iskolák, mind a tágabb lakosság részéről.
/// Veres Péter Kulturális Központ
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TÉLŰZŐ

ÓVODÁSOK

VERS ÉS MESE
MONDÓ VERSENYE

MASKARÁDÉ

Csörögével, zsíros kenyérrel, forraltborral vártuk idén is a Himes Néptáncegyüttessel közösen a Télűző maskarádéra kilátogatóikat. A programok között szerepelt :
- kézműves foglalkozás, ahol zajkeltő eszközöket, álarcokat készítettünk gyerekekkel,
felnőttekkel közösen,-tűzgyújtás és kiszebáb égetés, amelyre sokan feltűzték az elűzni
kívánt gondjaikat (reméljükmindenkinek megvalósul a kívánsága), - öt állomásos akadálypálya, farsangi totóval. A frissen sütött csörögét a Nefelejcs Népdalkör tagjai készítették, amely ismét annyira népszerűnek bizonyult, hogy pillanatok alatt elfogyott.

Farsangi népszokásokat elevenítettek fel a Himes Néptáncegyüttes tagjai, úgymint a
medve táncoltatás, és az áltemetés. Mindeközben nem felejtkeztünk meg Soós Imréről sem, aki idén lenne 90 éves. Dr. Sós Csaba gondolatai után elénekeltük kedvenc nótáját a Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út címűt. A mulatság tánctanítással és
táncházzal zárult. Ezúton köszönjük közreműködését a Bakator zenekarnak, a Kikerics -, a Nagy-Sziki-, a KishimesNéptáncegyütteseknek és a Kadarcs Hagyományőrző Egyesületnek.

Idén 12. alkalommal került megrendezésre óvodánk
szervezésében, a városi vers és mesemondó verseny.
2020.01.23. reggelén, sok-sok ködös, nyirkos, hideg
nap után, mint eddig minden évben, amikor az óvodások vers és mesemondó versenyre készülnek, kisütött a
nap és fényes sugaraival elárasztotta a várost. Délelőtt
10 óra. Izgatott, de ugyanakkor mosolygós óvodások és
kísérőik vették birtokba a VPMK pódiumtermét, ahol
a jelenlévőket a szervezők részéről, Novákné Dezső
Mária, a Csicsergő óvoda munkaközösség vezetője köszöntötte. Megtisztelte rendezvényünket Tarné Juhász
Julianna, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
Intézményvezetője, a Polgármesteri hivatal részéről,
Volosinovszki Vanda Aljegyző Asszony, aki néhány
kedves, biztató szóval köszöntötte a versenyzőket , szüleiket és a felkészítő óvodapedagógusokat.

/// Veres Péter Kulturális Központ

a Veterán Úttörőzenekar

Koncertje

Két zúzmarás, januári estén is fergeteges
koncertet adott a magyar kultúra napja
alkalmából a Veterán Úttörőzenekar. A
hajdan Adamóczki Béla bácsi által verbuvált Úttörő- és Ifjúgárda Zenekar egykori pajtásai közül az elmúlt két évben
sokan előkeresték a régi nyakkendőt és
hetente zenekari próbára járnak. Mi és ki
motiválja őket? A közös zenélés öröme,
a jó társaság, a családias hangulat, a fellépések és koncertek izgalma és sikere. No
és a fiatal, tehetséges karmester, Radócz
Miklós, aki nemcsak újra hangszereli a
régi indulókat, átírja a zenekarra a népszerű operettek jól ismert dallamait, de
új indulókat is komponál a csapatnak.

Idén meglepetés fellépővel is gazdagodott a műsor: Nádasdi László is
„veterán” lett. Ám a népszerű énekes
most nem magyarnótát énekelt, hanem
Kálmán Imre egyik legkedveltebb operettjének, a Marica grófnőnek az egyik
betétdalát – természetesen a Veterán
Úttörőzenekar kíséretében.

-„A veterán jelző legfeljebb az életkornak szól, semmiképp sem annak a fiatalos lendületnek, amit fellépéseik során a
zenekari tagok tanúsítanak.” – emelte ki
beszédében dr. Sós Csaba – hozzátéve,
hogy a Veres Péter Kulturális Központ
mindig szívesen támogatja a Veterán Úttörőzenekart.

A régi és új indulókat, fülbemászó operett slágereket, filmek, rajzfilmek betétdalaiból összeállított egyvelegeket –
csakúgy, mint tavaly -, idén is vastapssal
hálálta meg a közönség mindkét estén. A
koncertek végén összegyűlt adományból pedig idén is új hangszereket, kottákat és más szükséges felszerelést vásárol
majd a zenekar, hogy a következő koncertjük is igazi zenei csemege legyen rajongói táboruknak.
/// Molnár Júlia

A zsűri izgalmas, ugyanakkor nagyon is felelősségteljes
munkáját ebben az évben Molnárné Nemes Margit és
Szencziné Mihalkó Emese a Lengyel Menyhért Városi
Könyvtárból, Banáné Tóth Katalin és Szarvasné Dobi
Mária tanítónők a Kalmár Zoltán tagintézmény részéről, Sutyák Margit tanítónő a Bocskai tagintézmény
részéről, valamint Ráczné Rácz Erzsébet látták el. A
verseny most is két helyszínen zajlott. A vers kategóriában 16, míg mese kategóriában 8 gyermek varázsolta
el a közönséget. A kis óvodások, most is bátorságról,
fegyelmezettségről,empátiáról, kudarctűrésről tettek
tanúbizonyságot. Voltak ismert és kevésbé ismert mesék, versek, de valamennyit olyan mosolygósan, átéléssel mesélték, szavalták, hogy ezáltal a zsűrinek komoly
fejtörést okoztak. Végül mégis megszületett a döntés.
A vers kategóriában I. helyezést ért el: Varga Lilla (Református óvoda), Nagy Koppány (Nyitnikék óvoda
Balmazújváros)
II. helyezés: Gyuri Mátyás (Nyitnikék óvoda Balmazújváros) és Rédai Dorina (Százszorszép óvoda)
III. helyezés: Ecsedi Hanna (Százszorszép óvoda) és
Tar Marcell (Mesevár óvoda)
Különdíjban részesült: Tarcsa Emília (Mesevár óvoda),
Hunyadi Kornél Noel (Csicsergő óvoda)
Mese kategóriában I helyezést ért el: Katona Emma
(Nyitnikék óvoda Balmazújváros) és Rózsa Zsombor
(Százszorszép óvoda)
II. helyezés: Jónás Erzsébet Mária (Nyitnikék óvoda
Hortobágy)
III. helyezés: Szabó Anna Jázmin (Csicsergő óvoda)
Különdíjban részesült Posta Adél (Mesevár óvoda)
/// Gémné Kis Katalin
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7. Balmazújvárosi
Jótékonysági Városbál

Immár 7. alkalommal invitálta Balmazújváros lakosságát egy hangulatos közösségi rendezvényre városunk bálja. Ez évben február 8-án a König Rendezvény- és Sportcsarnokban találkozhattunk.
A rendezvényre testvérvárosaink delegációi is
örömmel elfogadták a meghívást, így körünkben köszönthettük Érmihályfalva és a lettországi Gulbene önkormányzatainak képviselőit is.

A bál fővédnökeként és házigazdájaként Hegedüs Péter polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta, a bál bevétele idén is
közösségi célokat hivatott szolgálni. A belépők
és tombolajegyek árából befolyt összeg segítségével a tervek szerint a város főterén található
parkban egy ifjúsági „sarkot” alakítanának ki,
okospaddal és egy óraművet is magába foglaló
szoborral.

port lépett színpadra, akik személyes érzelmeik,
megérintő történeteik kifejezéséhez egy egyedi
stílust választottak, a társastánc és mozgás színház elemeit ötvözve táncjátékkal, táncfantáziával mesélnek. Nagy sikerrel.

Kelemen Dóra, a helyi gimnázium végzős diákja, Rúzsa Magdi megható dalát adta elő, majd
egy teljesen más műfajban a debreceni Csokonai Gimnázium pedagógusa, Luca Balduccio
tartott alternatív olasz órát- a tanár úr Szicíliából
érkezett hazánkba és immár 11 éve él Magyarországon. A rendkívül közvetlen fiatalember
népszerű olasz slágerekkel hozott mediterrán
hangulatot a hűvös februárba.

A program színvonalának egyik biztosítéka a
két nemzetközileg is elismert együttes - a Valcer
Táncstúdió és a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
közös műsorszámai voltak: a méltóságteljes
keringő, a tangó dallamai, csa-csa-csa és a vérpezsdítő szamba. Rendhagyó módon a műsor
a svédasztalos vacsora után folytatódott, ahol
egy izgalmas produkcióval a Wywaras tánccso-

A program utolsó fellépőiként a BSZC Veres
Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 12.a osztályát köszönthettük. A
diákok szívesen vettek részt a rendezvényen,
hiszen tulajdonképpen a bál róluk is, az ő korosztályukról is szólt. Elsősorban ők használják
majd az okospadot, randizhatnak az új szobornál, vagy sétálhatnak később gyermekeikkel a
parkban.

/// Fotók: Nagy Attila

Reményeink szerint ezt minél többen közülük
itt, Balmazújvároson teszik majd. A maturanduszok a szalagtűző táncukat adták elő, előkészítve a terepet a bálozóknak, akiket a továbbiakban a Slack zenekar szórakoztatott.

Mihalik Ferenc Emléktorna
2020.02.22-2020.02.23 között ismét megrendezésre került városunkban a Mihalik
Ferenc Emléktorna (VI. BAKI kupa). Ez
egy jótékonysági célú teremlabdarugó focitorna, amelyre minden évben nagy az
érdeklődés. Ebben az évben is 12 csapat
nevezett.A csapatok között balmazújvárosi,
hajdúböszörményi, földesi és karcagi csapatok is szerepeltek A környék fociszerető
és jóakaratú emberei mind megmozdultak

ezen a hétvégén volt, aki játékosként, de
akadt olyan is, aki szurkolóként volt jelen.
A befolyó összeggel egy balmazújvárosi
család hármas ikergyermekeit támogattuk.
Köszönjük a Balmazújvárosi Önkormányzat, a Béres-Ker Kft., a RézsóItal&Édesség
kereskedés, a Mihalik család, a Papír, írószer, számítástechnika, a BAKI egyesület és
a Jako Sportbolt támogatását!

Az emléktorna díjazottjai:
I. Helyezett: Drink Team
II. Helyezett: Szendi-Vasudvar
III. Helyezett: Devils

Gólkirály: Katona Tibor (Devils - 19 gól)
Legjobb kapus: Csobán István (Drink Team)
Legjobb játékos: Kállai Gábor (Vasudvar)
Fair Play díjas csapat: Kőbányai FC

Ezúton is gratulálunk mindenkinek, jövőre újra találkozunk. 		

/// Ferenczi László
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a pontok

a rajtnál
Az NBIB-es női felnőtt kézilabdacsapatunk három vereséggel kezdte a tavaszt, de ami feltétlen bizakodásra adhat okot, az az utolsó bajnokinkon
mutatott játék, amikor egy dobogós otthonában- lényegében nyertes helyzetből- vesztettünk pontokat. Kun Istvánnal, a Női Kézilabda Klub ügyvezetőjével beszélgettünk erről a három mérkőzésről.

Azért az egyben biztató is, hogy
dobogóst tudtuk így megszorítani.
Ilyen játékkal sok ellenfél ellen
lehet keresnivalónk.
• Azt látni kell, hogy a listavezető Eger kivételével, a többi csapat meccsein bármilyen
eredmény születhet, nagyon kiegyenlített a
mezőny, sokat erősödtek az alsóházi csapatok is.

Legutóbb, Kispesten már pályára
léptek a kettős igazolású (a DVSC az
anyaklubjuk) játékosaink is.
Ennyit jelenthet az ő szerepeltetésük?

11

Nagyon kellenek

Beragadtunk

• Az első két találkozóra még nem igazán álltunk össze, azokhoz a mérkőzésekhez „nem
sok közünk volt”. Kispesten már számíthattunk a kettős igazolású játékosainkra, és a
többiek is nagyszerűen teljesítettek. A 3. helyezett otthonában a vége előtt nem sokkal
még három góllal vezettünk, így különösen
fájó, hogy pont nélkül térhettünk haza.

SPORT Kézilabda
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Legközelebb fogadjuk a közvetlen
vetélytárs Dunakeszit, akik ellen meg
kell kezdenünk a pontgyűjtést.
• Igen, ezt a mérkőzést hoznunk kell, és további bravúrpontokra lesz szükségünk a hátralévő
fordulókban. Elég volt a szimpatikus vesztes
szerepéből. A legutóbbi találkozó eredménye
nem is, de a mutatott játék kell, hogy önbizalmat adjon a következő fordulókra. Ebből
építkeznünk kell, el kell hinnünk, képesek
vagyunk a nálunk magasabban jegyzett csapatokkal szemben is a pontok szerzésére.

Az NBIB-s férfi felnőtt kézilabdázóink sem kapták el jól a rajtot, de
esetükben tudnunk kell, hogy meghatározó, rutinosabb játékosok
távoztak tőlük a télen, s az új érkezők, valamint a fiatalok beépítése
is időt (néhány fordulót biztosan) vesz igénybe.
Ennek ellenére, az első mérkőzésünk vége előtt négy perccel
még döntetlenre álltunk, a tőlünk magasabban jegyzett Vecsés
vendéglátójaként. A 2. fordulóban az NBI-be való feljutás legnagyobb esélyese,
a Cegléd otthonában már nem volt esélyünk a pontszerzésre. Na, de hamarosan meg kell
kezdenünk a pontgyűjtést, hiszen jelenleg- a lányokhoz hasonlóan- nem jó érzés ránézni a
tabellára. Ám roppant szoros a mezőny, már egy-egy győzelemmel is több helyet lehet előre
ugrani, persze igaz ez visszafelé is, vereség esetén.
02.15. Balmazújvárosi KK- Vecsési SE 21-24 (10-12)
Összeállításunk: Bagi I., Balázs T. kapusok, Kapusi G. (1 gól), Molnár Zs. (3), Ménfői A. (4),
Csapi B. (5), Ludnai G. (1), Juhász M., Torma P., Móricz Zs. (1), Bakó S., Kovács M., Teleki L.
(5), Bodnár M. (1) mezőnyjátékosok.
Az eredmény alakulása: 11. p 4-0, 16. p 5-5, 25. p. 8-10, 39. p. 15-15, 52.p. 20-19, 56.p. 21-21.
Tréki Tamás vezetőedző: „A helyzetekkel jobban sáfárkodó csapat nyert, de közel voltunk
a pontszerzéshez, amit szerintem meg is érdemeltünk volna. Ám a döntő pillanatokban a mi
ziccereink kimaradtak.”

• Ők természetesen kiváló kézilabdázók, az
ő érkezésükkel megnőttek a vezetőedzőnk
variációs lehetőségei, és a sajátjaink játékára
is pozitívan hatottak. A második félidőben
huzamosabb ideig egy átlag 19 éves sorunk
játszott, nagyszerűen. Ez már önmagában is
biztató a jövőre nézve.

02.09. NKK BalmazújvárosGBB ZRT Kecskeméti NKSE 18-28 (7-12)
Összeállításunk: Torda V., Hadas P., Varga Nóra kapusok. Kun G.,
Gyökös B. (2), Balla T., Szabados I. (5), Koszta E. (2), Ekker G. (4),
Pál I., Domokos Sz., Tóth A., Béres E., Repák D. (2), Zavaczki B. (3)
mezőnyjátékosok. Vezető Edző: Dajka István.
02.15. Tempo KSE- NKK Balmazújváros 36-23 (18-10)
Összeállításunk: Torda V., Hadas P., kapusok. Kun G. (3), Gyökös
B. (1), Balla T., Szabados I. (8), Koszta E., Ekker G., Pál I.(4), Tóth
A. (4), Repák D. (1), Zavaczki B. (2), Erdélyi D. mezőnyjátékosok.
Vezetőedző: Dajka István.
Az eredmény alakulása: 6. p. 4-3, 13. p. 8-3, 22. p. 12-8, 39 p. 25-10,
46.p. 27-14, 54.p. 30-20.
02.21. Kispest NKK - NKK Balmazújváros 34-33 (20-17)
Összeállításunk: Torda V., Hadas P., Varga N. kapusok, Kun G.,
Gyökös B., Petrus M. (8), Poczetnyik L.(12), Szabados I. (3), Koszta
E., Vágó M. (2), Ekker G (5), Pál I. (1), Erdélyi D. (1), Balla T.,
Zavaczki B. (1) mezőnyjátékosok. Vezetőedző: Dajka István.
Az eredmény alakulása: 7. p. 5-2, 10. p. 6-6, 20. p. 14-9, 28. p. 18-16,
41.p. 24-24, 47.p. 28-25, 54.p. 30-33.
/// Gál Sándor

/// Fotók: Balmazújvárosi KK, Ceglédi KKSE

/// Fotók: Kispesti NKK

A tabella állása:
Kézilabda NB I/B női felnőtt- Kelet:
1. Eszterházy SC
2. Pénzügyőr
3. Kispest NKK
4. PC Trade Szeged
5. Hajdúnánás
6. Göd
7. FTC U19
8. Orosháza
9. Kecskemét
10. NKK Balmazújváros
11. Tempo KSE
12. Dunakeszi

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
12
8
7
6
7
7
5
4
3
3
2

0
1
3
2
3
0
0
2
1
0
0
0

0
1
3
5
5
7
7
7
9
11
11
12

A tabella állása:
Kézilabda NB I/B férfi felnőtt- Kelet:
427-327
401-318
440-420
429-409
416-394
440-432
426-426
383-375
431-432
380-448
371-468
385-480

28 pont
25 pont
19 pont
16 pont
15 pont
14 pont
14 pont
12 pont
9 pont
6 pont
6 pont
4 pont

Tavaszi hazai mérkőzések:
Március 1. vasárnap 17 óra: NKK Balmazújváros- Dunakeszi
Március 14. szombat 17 óra: NKK Balmazújváros- Eszterházy SC
Április 19. vasárnap 17 óra: NKK Balmazújváros - FTC KN U19
Május 9. szombat 12 óra: NKK Balmazújváros- Pénzügyőr

02.21. Ceglédi KKSE- Balmazújvárosi KK 45-29 (20-13)
Összeállításunk: Bagi I., Balázs T. kapusok, Kapusi G. (3),
Molnár Zs. (3), Ménfői A. (6), Csapi B.(2), Ludnai G. (1),
Juhász M.(1), Torma P., Móricz Zs. (2), Bakó S.(1), Kovács M.,
Teleki L. (2), Bodnár M. (8) mezőnyjátékosok.
Az eredmény alakulása: 4. p. 2-2, 14. p. 11-4, 21. p. 13-8, 33. p. 2313, 46.p. 32-22, 57. p. 42-26.
Tréki Tamás vezetőedző: „A bajnoki cím várományosához
utaztunk „munkából”. A felkészülésünket nehezítette, hogy többen megfázással és más egészségügyi problémákkal küszködtek a
mérkőzést megelőző héten. Egy nagyon jó tempójú, sportszerű,
szórakoztató összecsapást láthatott a közönség rengeteg góllal,
akcióval. Jól jellemzi a hatvan percet, hogy egyetlen kiállítás sem
volt, s még sárgalapot sem mutattak fel a játékvezetők. Jó felkészülés volt ez számunkra a következő bajnoki mérkőzéseinkre.”
/// Gál Sándor

1. Cegléd
2. KTE-Piroska szörp
3. Hatvan
4. FTC U21-Diagnosticum
5. Vecsés
6. Algyő
7. Békés
8. Mizse KC
9. Ózd
10. Balmazújvárosi KK
11. Nyíregyháza
12. Balassagyarmat

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
7
7
5
5
5
5
3
5
3
3

1
0
1
0
4
2
2
1
5
0
2
2

2
3
5
6
4
6
6
7
5
8
8
8

396-321
391-339
366-373
406-382
339-341
336-332
312-321
359-375
334-358
357-368
326-369
322-365

21 pont
20 pont
15 pont
14 pont
14 pont
12 pont
12 pont
11 pont
11 pont
10 pont
8 pont
8 pont

Tavaszi hazai mérkőzések:
Március 13. péntek 18 óra: Balmazújvárosi KK- ContiTech FKSE-Algyő
Március 28. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- KTE-Piroska szörp
Április 25. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- FTC U21-Diagnosticum
Május 9. szombat 18 óra: Balmazújvárosi KK- Békés
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Soós Imre

Megemlékezés
90 éve született Soós Imre, a színész�zseni, aki emlékezetünkben eggyé
válik szerepeivel, a Körhinta Bíró
Mátéjával, kinek szerelme nem ismer
megalkuvást vagy Ludas Matyival,
aki nem tűri a megaláztatást, és végül
megfosztja a rettegett uraságot minden tekintélyétől. Évszázadok is kevésnek bizonyulnak majd arra, hogy
elfelejtsük a deresre húzott libapásztorfiú tekintetét.

sze meg is kapta a büntetését: a pártfunkcionáriusok alkalmatlan viselkedésére hivatkozva eldugták őt, nem lehetett jelen a Körhinta
1956-os cannes-i filmfesztiválon történő vetítésén, így nem találkozhatott például Francois Truffaut-val sem, aki még a Cahiers du
Cinema kritikusaként ódákat zengett a filmről.
Egyszóval, a siker a legkevésbé sem szállt, nem
szállhatott a fejébe, ahogy ezt ma mondani
szokás. Nem ismerte a féltehetségek, helyezkedők stratégiáit.

Soós Imre, bár nem született gyermeke, mégis ő minden Balmazújvárosi rokona. Elég csak
megemlítenem, hogy ő nagyapám édestestvére,
máris egy új rokon áll velem szemben. De gyakran hallani a még élő barátok, ismerősök büszke visszaemlékezéseit is egy-egy találkozásról.
Soós Imrét ismerni, még inkább, Soós Imre rokona lenni, olyasvalami, ami büszkeséggel tölt,
amivel szívesen eldicsekszik az ember.
Főiskolai felvételijén egyik tanára azt mondta: „Gazdag vagy te kisfiam”, mire ő félreértést
színlelve azt felelte: „Dehogy vagyok én gazdag, szegény ember vagyok én”. Persze otthon
édesanyjának odasúgta: „Tudom ám, mire
gondoltak édesanyám”.Ha tudatosította is
magában tehetségét, az nem tette beképzeltté,
és nem kölcsönzött számára fellengzős küldetés-tudatot sem. Kivillanó fogsora nem a szocializmusnak, valamiféle ideológiai hátterű optimizmusnak szólt, hanem a színjátszás önzetlen
és mindenekelőtt pártatlan örömének, annak
az örömnek, amelyet kezdetben talánakkor
érezhetett, amikor gyermekként rögtönzött
utánzásaival megörvendeztette az odasereglett
utcabélieket.

/// Fotók: archívum, wikipedia

Azt hiszem, tudom, minek köszönhető ez a
példátlanul osztatlan közmegbecsülés, ez a
személyét halála után is körüllengő nosztalgia-érzés. Soós Imre hihetetlen sikerei után is
megmaradt – a szó legjobb értelmében véve
– egyszerű embernek. Sohasem tagadta meg
paraszti származását, nem volt sem leereszkedő, sem megközelíthetetlen, vígan énekelt
városunk utcáin barátjával, Szirtes Ádámmal,
nem törődve a rossz nyelvekkel. Világsztárokra emlékeztető alakításai voltak, mégsem lett
dúsgazdag, a polgári világ nem vonta bűvkörébe, az akkori politikai elittel szemben magától
értetődő távolságtartás jellemezte, amiért per-

Nem csoda, hogytehetségének magától értetődő áradása, ez az ösztönös, minden felesleges
megfelelést nélkülöző könnyedség kiváltotta
a számító pályatársak rosszindulatát, hovatovább, gyűlöletét. „Te paraszt, innen érzem
a lábad szagát” – mondták, s belőle még az a
minimális rosszindulat is hiányzott, hogy éljen
a jogos visszavágás lehetőségével, míg odahaza
könnyekbe lábadt szemmel panaszolta el a történteket. Ki tudja, talán pont ez volt a veszte,
az, hogy mégsem tudta kellőképpen elszigetelni magát az acsarkodóktól, odasuttogóktól,
akiknél ahatalomvágy és a pusztaexhibicionizmus megelőzi a tehetséget.
Talán, ha Imre is kissé szenvtelenebb lett volna… Talán, ha könnyebben fogadta volna a
tényt, hogy a veleszületett elfogulatlanság felett igen gyakran győz a gáncsoskodás…Talán,
hazsenialitása nem önpusztító szerénységgel,

hanem egyfajta ironikus távolságtartással, avagy
egészséges rosszindulattal párosult volna… Vajon tehetsége veszített volna-e hatóerejéből? Ezt
persze már nem tudhatjuk meg, mint ahogy azt
sem, mit nyert volna vele a jövő színház- és filmművészete? Vajon lehetett volna-e ő az Oldás és
kötés Jámbor Ambrusa, vagy az Apa című film
Takó Bencéje (hogy csak két példát említsek
abból a magyar újhullámos vonulatból, mely
szakított a korábbi sémákkal, és melynek tárnyerését Imre sajnos már nem élhette meg)?
Mindenesetre Soós Imre ma a tragikus zsenialitásjelképe. Már-már megszokottá vált szimptomatizálni szerepvállalását: keszonbetegségben szenvedő, aki nem bírta a szegénysors és a
siker közti hirtelen szintkülönbséget, politikai
elnyomott, egy bukásra ítélt korszellem áldozata, béklyóba vert zseni, aki Hamlet szeretett
volna lenni… Nehéz nem vele azonosítani
a Tüzet viszek hektikus viselkedésű Mátéját.
Viszont beavatottként Miklós karakterében
felismerni vélem a néhai Sós Pistát, Imre legkisebb testvérét, aki a Kiskrajcár című film egyik
jelenetében Imre ölébe ugrik, akinek elég volt
végigmennie a Palatinuson és a nők valósággal
koslattak utána, és aki Szentendrei úti lakásában felbecsülhetetlen ereklyéket őrzött bátyjáról, például a Rómeó és Júlia telefirkált szövegkönyvét vagy egy púderpamacsot, mellyel
Imre Rómeó álarcát kenegette.
A róla elbeszélt számtalan anekdota nyomán
bennem él egy egészen más, ha lehet ilyet
mondani, mindennapibb kép Soós Imréről.
Például az, ahogy nagymamám és nagypapám
szerelméhez szobájának önzetlen átengedésével járult hozzá, így egy éjszakán át kocsmázni kényszerült, ahogy a villamoson szégyellte
magát családtagjai előtt az őt bámuló rajongók
miatt, ahogy halálra bosszantották dédmamámat Váradi Hédivel együtt a nyári szünetek
alatt,ahogy az újvárosi bálokbana gazdag hajadonokat mellőzve táncoltatja meg a számára
szimpatikusabb szegénylányokat…
/// dr. Sós Csaba
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Vállalkozói támogatás

az óvodásoknak

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági Véradást szervez 2020. március 26-án (csütörtökön)12:00-17:00-ig,
és 2020. április 24-én (pénteken) 12:0017:00-ig Balmazújvároson a Művelődési
Házban.

Örömmel értesültünk városunk polgármesterétől arról, hogy egy hajdúszoboszlói vállalkozó
óvodánk gyermekeinek társasjátékokat adományozott. A játékok minden feladatellátási helyen
átadásra kerültek, a gyerekek birtokba vették, és örömmel játszanak azokkal. Ezúton is szeretnénk
megköszönni az önzetlen támogatást.

A véradásra személyi igazolványát,
lakcím-és TAJ - kártyáját kérjük, hozza
magával!

MÁRCIUS

6

MÁRCIUS

7

MÁRCIUS
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IV. Országos Kraut und Prai Fesztivál
Helyszín: Német Hagyományok Háza

60 éves házassági évforduló
13

Nemcsak HűvöS napokra. Miért jó a szauna?
Be kell vallanom, én nem tudom, hogy miért is jó nekem a szauna, sőt, azt sem tudtam eddig, hogyan is érdemes használnom.
De kíváncsi voltam, hogy mit is nyújthat számomra a Kamilla
gyógyfürdő méltán híres szauna faluja, ezért minderről az itt
dolgozó Botos Andrást, szaunamestert kérdeztem.
A fürdő legimpozánsabb részlege
a Szauna falu. 3 finn szauna, egy
gőzkabin, egy infraszauna és egy
sókamra található benne. A hortobágyi bioszauna 75-80°C, a tüzes
szauna 85-90 °C, és a finn fenyőből épült rönk szauna 90-95 °C. A
szaunák kályhával vannak felfűtve
és a bent lévő száraz levegőt felmelegítve megszabadítanak minket a
bennünk lévő méreganyagoktól,
segítik a vérkeringést, erősítik a
szívet, növelik a szervezetünk ellenálló képességét a vírusos megbetegedésekkel szemben és még
sorolhatnám a jótékony hatásait.

Talán számomra a legmeglepőbb
az volt, hogy még a narancsbőr
kezelésében is tud segíteni az infra
szauna. Sokan különböző kémekkel, gyógyfüvekkel, mézzel, illóolajokkal érkeznek (ők a tapasztaltak)
és a saját igényeiknek megfelelően
a szauna mesterek segítségével
használhatják a szaunákat. Persze
a tapasztalatlanabb használóknak
nem kell elrohanniuk a boltba bevásárolni mielőtt szaunázni mennénk, mert a szaunában minden a
vendégek rendelkezésére áll.
Ha valaki nem a száraz szaunát kedveli, választhatja a gőzkabint is, ami
csak 45oC-50oC-os. Mellette található a testhőmérsékletű sókamra,
amelyben kúraszerűen kezelhetjük
a különböző légúti megbetegedéseket és az asztmás tüneteket is.
A következő látványosság - meséli
Botos András - a szauna felöntés.
Megtudtam, hogy a kályhára illóolajat és vizet locsolva a párás, meleg levegőt törölközők segítségével,
zenei aláfestéssel legyezik a szaunázó vendégek teste köré, ezzel elősegítve a még intenzívebb izzadást.

A rögtönzött bemutató egyből felkeltette az érdeklődésemet, és a
látvány sem utolsó egy ilyen szauna felöntési programon. Ezeket
nem csak a kis létszámot befogadó szaunában lehet kipróbálni, hiszen nálunk található Magyarország legnagyobb szauna háza, ami
100 fő befogadására is alkalmas,
itt hétvégente különféle programokat hirdetnek a vendégekek.

Ha kezdő szaunázók vagyunk,
érdemes a középső sorban kezdeni egy szauna felöntést, mert
onnan lehet a kevésbé intenzív
alsó sort választani vagy a bátrabbak átülhetnek a melegebb,
felső sorba. Figyeljünk oda, hogy
a szauna után zuhanyzás nélkül ne
menjünk a merülő medencébe.
Ajánlatos kimenni a friss levegőre,
ezzel tudjuk elkezdeni a szervezetünk visszahűtési folyamatát.
Érdemes követni A Kamilla
Gyógyfürdő facebook oldalát is,
ahol naprakész információt szolgáltatnak, tájékozódhatunk az aktuális ajánlatokról, programokról.

Március 12 – április 25. Jégkorszak, a
Magyar Természettudományi Múzeum
vándorkiállítása megújult formában
Helyszín: Semsey Kastély

Március 14-15. Ünnepi Szaunamaraton
Helyszín: Kamilla gyógyfürdő

Ott tartózkodásom idején nem
csak újvárosi emberekkel találkoztam, hanem például Nyíregyházáról és Miskolcról érkező
vendégekkel is, akik rendszeres
látogatói a fürdőnek és szauna házaknak. Csak a dicséretet hallottam mindenkitől, aminek nagyon
örülhetünk, mert így kis városunk
jó hírét viszik tovább.
Ha a cikk olvasása közben kedvet
kaptak a szauna kipróbálására, tegyék meg bátran. Bennen minden
kétely eloszlott, ami eddig visszatartott, hogy én is megtapasztaljam ezt az élményt.
/// Fenyves Gabi

14:00 óra Kézműves foglalkozás a tavasz
jegyében.Részvételi szándékukat kérjük,
hogy március 9-ig jelezzék a művelődési
központban. (Tel.: 580-518)
18:00 óra Balmazújvárosi KKContiTechFKSE-Algyő
Férfi NB1/B kézilabda
Ünnepi megemlékezés. 48-as forradalom és
szabadságharc Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Bocskai István
Tagintézmény
Ünnepi megemlékezés. 48-as forradalom és
szabadságharc Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Kalmár Zoltán
Tagintézmény
Forradalmi táncház a Bakator zenekarral
Helyszín: Ifjúsági ház

MÁRCIUS
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13:00 óra NKK Balmazújváros- Eszterházy

14 SC Női serdülő kézilabda

17:00 óra NKK Balmazújváros- Eszterházy
SC Női NB1/B kézilabda

Ünnepi megemlékezés. 48-as forradalom és
szabadságharc Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Székhelyintézmény
MÁRCIUS

MÁRCIUS

„Sárga lovam pányvára van kikötve” –
Regionális népzenei találkozó a Kadarcs
Hagyományőrző Egyesület szervezésében,
a Veres Péter Kulturális Központ
támogatásával.

15:30 óra Balmazújvárosi LKSE- Csepel
DSE Női serdülő kézilabda

Szabó Imre és felesége Kövér Julianna a napokban ünnepelte 60. házassági évfordulóját.
A 60 évvel ezelőtt tett fogadalmukat népes családjuk körében erősítették meg a Hotel Kamilla éttermében.
Szívből gratulálunk az ünnepelteknek, nagyon jó egészséget és hosszú életet kívánunk!
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2020 MÁRCIUSi programok

Szeretettel várunk minden segíteni szándékozó véradót!
Irányított véradásra is van lehetőség!

PRogramok MÁRCIUS

2020. MÁRCIUS

Március 14. 11:00 óra NKK
Balmazújváros- Eszterházy SC Női Ifi
kézilabda

MÁRCIUS

27

MÁRCIUS

28

Március 14-15. Szabadságharc Kupa
Helyszín: Sellő Horgászegyesület

MÁRCIUS

17:00 Az 1848-49-es forradalom és szabadság-

15 harc tiszteletére rendezett városi megemlékezés

Helyszínek: VPKK színházterem, Kossuth
téri Díszpark Kossuth szobor

MÁRCIUS

18

áPrilisi programelőzetes
ÁPRILIS

1

20

MÁRCIUS

16:30 óra Iskolahívogató program

17:00 óra Balmazújvárosi KK-OPTIMUM
Solar-Békési FKC Férfi serdülő kézilabda
ÁPRILIS

3

ÁPRILIS

5

24 óvodásoknak és szüleiknek Helyszín:

MÁRCIUS

Esélyteremtő óvoda pályázat színházi
előadás (Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj)

MÁRCIUS

16:30 óra Iskolahívogató program

25

ÁPRILIS

6

ÁPRILIS
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Véradás 9:00-11:00 óráig a Gimnáziumban
és 12:00-17:00-ig a Művelődési Házban

Feeder Bajnokság 1. forduló
Helyszín: Sellő Horgászegyesület

Április 6-9. Határtalanul kirándulás-Erdély7. évfolyam Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézmény
Városi vers- és prózamondó verseny
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Kalmár Zoltán Tagintézmény
49. Országos Elsősegélynyújtó Verseny
Területi fordulója Helyszín:VPGSZGSZKI

26 óvodásoknak és szüleiknek Helyszín:

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai
István Tagintézmény

10:00 - 15:30 óra
II. Megyei Trombitaverseny
Helyszín: Balmazújváros Pódium terem

17:00 óra Balmazújvárosi LKSENyiradony VVTK Női Ifi kézilabda

Balmazújvárosi Általános Iskola
Székhelyintézmény

Iskolai szintű vers – és prózamondó verseny
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Székhelyintézmény

Iskolai prózamondó verseny alsó tagozaton
Helyszín: Balmazújvárosi Általános Iskola
Bocskai István Tagintézmény
15:00 óra Balmazújvárosi KK-OPTIMUM
Solar-Békési FKC Férfi Ifi kézilabda

15:00 óra Balmazújvárosi KK-Pick Szeged
Férfi Ifi kézilabda

13:30 óra Az Apnoé zenekar Kincskereső
Kisködmön című mesés zenejátéka látható.
Helyszín: Művelődési Központ – Soós
Imre színházterem

15:00 óra Félix és az egerek Hétszínvirág
színjátszó munkaközösség előadása
Helyszín: VPKK színházterem
18:00 óra Balmazújvárosi KK - KTE
Piroska szörp Férfi NB1/B kézilabda

17:00 óra Balmazújvárosi KK-Pick Szeged
Férfi serdülő kézilabda
MÁRCIUS

Éjszakai Szaunázás
Helyszín: Kamilla gyógyfürdő

ÁPRILIS
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Április 12-13. Beiratkozás a leendő
elsősöknek Helyszín: Balmazújvárosi
Általános Iskola Székhelyintézmény

BALMAZÚJVÁROSI Kulturális Intézmények
Veres Péter Kulturális Központ
Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel: 52/580-518
Naponta: 8:00-20:00

Semsey Kastély
Balmazújváros, Debreceni u. 2. Tel: 52/821-555
K–V: 10:00-18:00

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Balmazújváros Dózsa gy u. 1. Tel: 52/370-326
K–Sz: 8:00-18:00, Cs–P: 8:00-17:00, Szo: 8:00-12:00

Ifjúsági és Közösségi ház
Balmazújváros, Arany J. 1/b-c Tel: 52/821-021
Naponta: 8:00-20:00

Tourinform iroda
Balmazújváros, Debreceni u 2. Tel: 52/821-555
H–P: 9:00-17:00, Szombat:10:00-16:00

BAKI Egyesület
Balmazújváros, Batthyány u. 26.. Tel: 06 70 947-3201
Hétfő–Péntek 9:00-17:00, Szombat:10:00-16:00

!

Városunk lakóinak sok színes programot kínálnak a különböző szervezetek. Szeretnénk, ha erről minél több ember értesülne
ezért állandó rovatként minden lapszámban megjelenítjük az aktuális programokat. Kérjük a civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, hogy küldjék el számunkra aktuális programjukat a balmazkultura@gmail.com email címre.
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Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Tel: 52/580-102, Fax: 52/370-035
Ügyfélfogadás:
Hétfő: zárva, Kedd: 7:30–18:00
Szerda: 7:30–12:00, Csütörtök: zárva,
Péntek: 7:30–11:30
Szociális csoport - Irodák: Fsz.9., 10.
Helyi adó csoport - Irodák: Fsz. 15., 16., 17.
Építési csoport - Iroda: Fsz. 13.
Polgármesteri fogadóóra
Csütörötök: 8:00–12:00
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
NAV ügyfélszolgálat
Hétfő: 8:00–12:00, 13:00–16:00, Kedd: zárva
Szerda: 8:00–12:00, 13:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 8:00–12:00
Kormányablak
Balmazújváros Kossuth tér 3.
Okmányiroda, Szociális ügyek,
Nyugdíjügyek, Gépjármű ügyek
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7:00–17:00,
Kedd: 8:00–16:00, Szerda: 8:00–16:00,
Csütörtök: 8:00–18:00, Péntek: 8:00–14:00
Balmaz Intercom Kft.
Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Tel: 52/240-049
Hétfő: 8:00–16:00, Kedd: 10:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00, Péntek: 13:00–17:00
Temetkezés - Köztemető
Tel.: 52/370-052		
Temetői ügyelet: 30/9588-310
Ápr. 1.-től Nov. 15.-ig: 7:00–20:00
Nov. 16-tól Márc. 31.-ig: 8:00–16:00

2020. MÁRCIUS

Általános segélyhívó 112
Ezen a számon lehet elérni a mentőket,
tűzoltóságot és a rendőrséget

Vízmű
4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 10.
Tel: 52/370-332

Mentőszolgálat - Mentőállomás
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
Tel: 52/ 377-224
Egységes orvosi ügyelet: 52/311-104
Baleseti bejelentő: 104

Eon - Tiszántúli Áramszolgáltató
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1.
Nyitva: Sze: 14:00–18:00, P: 8:00–12:00
Telefonos ügyfélszolgálat: H-P: 7:00 – 20:00
Tel: 40/210-210; (20/30/70) 4599-622
Hibabejelentés: 80/210-310

Orvosi rendelés (szakrendelésekkel)
Központi szám: 52/580-060
Központi Orvosi Ügyelet
4060 Balmazújváros, Dózsa György út 5-7.
Tel: 70/370-3104
Ügyeleti idő Hétfő-Péntek:
18:00-tól másnap reggel 08:00 óráig
Hétvégén, munkaszüneti
napokon folyamatosan
Rendőrkapitányság
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4.
Tel: 52/370- 013
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.
Tel: 52/370-066
Balmazújváros Római Katolikus Plébánia
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
Tel: 52/ 580-623
Balmazújvárosi Református Egyházközség
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
Tel/fax: 52/370-169
Hivatali órák: H–P: 8:00–12:00

Posta
4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
Tel: 52/370-140
Nyitva: H–P: 8:00–18:00, Szo: 8:00–11:00
Városgazdálkodás
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.
Tel: 52/580-678, 52/ 814-617
Kistérség Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8.
Tel: 52/580-597, 52/580-598
Nefelejcs Idősek Otthona
4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.
Tel: 52/370-222
Vöröskereszt
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 70/ 933-8391, 70/933-8392
Ügyfélfogadás: H–P: 8:00–12:00
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
Tel: 30/388-2732
Ügyfélfogadás: Csüt.: 14:00–16:00

/// Fotó: Nagy Attila

Gyógyszertárak
Augusztin Béla Gyógyszertár
Balmazújváros, Dózsa Gy. u 3.
Tel: 52/370-043
Hétfő–Péntek: 8:00-18:00,
Szombat: 8:00-12:00

Korona Patika
Balmazújváros, Veres P 2/d
Tel: 52/377-392
Hétfő–Péntek: 8:00-18:00,
Szombat: 8:00-12:00

Őrangyal Gyógyszertár
Balmazújváros, Bocskai u 2-4.
Tel: 52/580-021
Állandó ügyeletet lát el.
Hétfő–Péntek: 8:00–19:00
Hétvégén és ünnepnap: 8:00–12:00

